
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek s
kvalitou značky Tecatlantis.
Všechny doplňky a součásti tohoto
výrobku prošly pečlivou výrobou a
kontrolami.
Před instalací tohoto výrobku se,
prosím, ujistěte, že v balení se nacházejí
všechny součástky a jsou v bezchybném
stavu.
Vice informací naleznete na našich
webových stránkách
www.aquatlantis.com.

EASY LED CONTROL 1PLUS
Zapojte výstup (OUTput) zdroje
napájení do vstupu (INput) řídícího
spínače a koncovku svítidla do výstupu
(OUTput) řídícího spínače.

KONFIGURACE PROVOZU RADICE

A. Nastavení casu
Na LCD obrazovce řídícího spínače se
zobrazí čas jako na hodinkách.
Pro konfiguraci postupujte následovné:
- Zmáčknete tlačítko “MODE”. Na
obrazovce se zobrazí “SET TIME”. Pomocí
tlačítek “UP” a “DOWN” nastavte hodiny.
Znovu zmáčknete tlačítko “MODE” a
nastavte minuty.
V následujících etapách postupujte
vždy stejně – po každém kroku
zmáčknete tlačítko “MODE”.

B. Konfigurace programu
- Na obrazovce se objeví “ON 1”.
Nastavte hodinu zapnutí 1. program.
Nastavte požadované minuty.
- Na obrazovce se objeví “OFF 1”.
Nastavte hodinu vypnutí 1. program.
Nastavte požadované minuty.
- Na obrazovce se objeví “ON 2”.
Nastavte hodinu zapnutí 2. program.
Nastavte minuty. Jestliže nechcete
druhý program, nastavte hodiny na
00:00.
- Na obrazovce se objeví “OFF 2”.
Nastavte hodinu vypnutí 2. program.
Nastavte minuty. Jestliže nechcete
druhý program, nastavte hodiny na
00:00.

C. Regulace intenzity světla
- Displej zobrazuje „MODE“. K regulaci
intenzity světla použijte tlačítka „UP“ a
„DOWN“.
- Zmáčknete tlačítko “MODE”. “SET END”
oznamuje, že naprogramování bylo
dokončeno.
V naplánovaný čas se držák zdroje

světla postupně otevře, dokud nebude
dosaženo intenzity označené na
displeji. Postup „rozednívání“ a
„stmívání“ je nastavený automaticky v
poměru k intenzitě světla až do limitu 1
hodiny, kdy dosáhne intenzita 100 %.
Poznámka: Změnou intenzity zdroje
světla během doby „rozednívání“ a
„stmívání“ můžete okamžitě spustit
nové programování. Vybavení odpojte
od zdroje napájení a opět jej zapnete.
V případě přerušení napájení a bude-li
baterie fungovat správné, bude
zachováno nastavení ovladače. Po
obnovení připojení se světlo znovu
postupně zapne.
- Je nutná lithiová nabíjecí baterie typu
LIR2032 3.6V.
- Pozor! Používejte pouze lithiové
nabíjecí baterie.
- Je-li řídící spínač v provozu, baterie se
nabíjí. Používání nenabíjecích baterií
muže způsobit vážné problémy jako
únik kapaliny, požár nebo nebezpečí
výbuchu.
- Nebudete-li řídící spínač používat,
vypnete jej ze zásuvky. Nevypnete-li jej,
spínač bude dále v provozu, čímž se
napětí v obvodu oproti normálnímu
provozu zvýší. Při dlouhodobě
zvýšeném napětí muže dojít k
poškození některých součástek.

Likvidace
Při odstraňování výrobku se řiďte
platnými zákony. Chraňte životní
prostředí.

Záruka
Firma Tecatlantis garantuje kvalitu
svých výrobku, součástek a dílu a
poskytuje záruku dle platných právních
norem. Záruka je platná po dobu 24
měsíců od data nákupu a pouze na
výrobní závady výrobku, nevztahuje se
tedy na poškození způsobená
nesprávným používáním nebo
nehodami. Vyskytne-li se závada,
přichází v úvahu pouze oprava nebo
výměna dotčených částí. Jsou
vyloučeny žádosti o odškodnění za
škody a újmy na jiném majetku a/nebo
osobách. Používejte vždy výrobky
značky Tecatlantis. V opačném případě
dojde k okamžitému zrušení záruky.
Náklady spojené s transportem
závadného výrobku připadají
zákazníkovi. V případě uplatnění záruky
přiložte k výrobku správně vyplněný
záruční doklad a potvrzení o koupi.


